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1. Úvodní ustanovení
1.1. Společnost BAUHAUS k.s., se sídlem Brno, Strážní 852/7, PSČ 639 00, 
 IČ: 494 35 388, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
 soudem v Brně, sp. zn.: A 5321 (dále také jako „Poskytovatel“), tím-
 to upravuje základní podmínky poskytnutí služby „Výsadba stromů“ 
 (dále také jako „Služba“).
1.2. Tyto Podmínky upravují podmínky poskytování Služby uvedené v čl. 
 3 těchto Podmínek, na základě smluv uzavřených mezi Poskytova-
 telem na straně jedné a fyzickou či právnickou osobou jakožto pří-
 jemcem Služby na straně druhé (dále také jako „Zákazník“).
1.3. Účelem poskytnutí Služby je podpora komunitní výsadby stromů 
 v regionech České republiky s cílem zlepšení kvality ovzduší a život-
 ního prostředí, zmírnění klimatických změn a podpory revitalizace 
 českých lesů.

2. Uzavření smlouvy 
2.1. Poskytovatel prostřednictvím certifi kátu vystaveného v příslušném 
 odborném centru Poskytovatele, jehož nedílnou součástí jsou tyto 
 Podmínky (dále také jako „Certifi kát“) činí vůči Zákazníkům návrh 
 na uzavření smlouvy o poskytnutí Služby za podmínek stanovených 
 v čl. 3 těchto Podmínek.  
2.2. Nabídka na uzavření smlouvy je příslušným Zákazníkem přijata tak, 
 že tento uhradí Poskytovateli v hotovosti či bezhotovostním převo-
 dem na pokladně Poskytovatele cenu Služby uvedenou na přísluš-
 ném certifi kátu. 
2.3. Potvrzení o úhradě ceny Služby bude potvrzeno v účtence vystavené 
 Zákazníkovi v závislosti na provedení úhrady ceny Služby dle čl. 2.2. 
 těchto Podmínek. Účtenka současně představuje písemné potvrzení 
 o převzetí objednávky ve smyslu § 15 odst. 3 zákona o ochraně spo-
 třebitele a jako taková bude obsahovat označení předmětu Služby, 
 její rozsah (počet vysazených stromů), jakost, cenu za provedení 
 Služby dle čl. 4. a termín jejího plnění uvedený v čl. 3.4. 
2.4. Nabídka na poskytnutí Služby platí do 31. 5. 2021.

3. Předmět Služby
3.1. Poskytnutím Služby v souladu s uzavřenou smlouvou se rozumí kou-
 pě sazenic stromu dle volby Poskytovatele v množství uvedeném ve 
 vydaném Certifi kátu a zajištění jejich výsadby na místě k tomu urče-
 ném. Konkrétní místo výsadby bude pečlivě vybráno Poskytovatelem 
 tak, aby byl co možná nejlépe splněn účel Služby uvedený v čl. 1.3. 
 těchto Podmínek.
3.2. Poskytovatel zajistí poskytnutí Služby svým Zákazníkům prostřednic-
 tvím vybrané třetí osoby – zájmového sdružení právnických osob 
 PEFC Česká republika, se sídlem Praha, Bělohorská 274/9, PSČ 169 00, 

 vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn.: L 58850 (dále také 
 jako „Partner“). Samotnou výsadbu zajistí Partner Poskytovatele, 
 přičemž tato bude realizovaná ze strany příslušných městských sub-
 jektů vykonávajících svoji činnost v rámci regionů, ve kterých se na-
 cházejí příslušná odborná centra Poskytovatele a které Poskytovatel 
 vybral jako místa poskytnutí Služby.
3.3. V případě příznivé epidemické situace si Poskytovatel vyhrazuje prá-
 vo nabídnout Zákazníkům či dalším třetím osobám spoluúčast na 
 poskytnutí Služby spočívající v zajištění účasti Zákazníků či dalších 
 třetích osob na výsadbě sazenic. Bližší informace o této možnos-
 ti spoluúčasti budou zveřejněny Poskytovatelem na jeho interneto-
 vých stránkách https://www.skutecnestesti.cz/ případně sděleních 
 rozmístěných v rámci jednotlivých odborných center Poskytovatele. 
3.4. Předpokládaný termín poskytnutí Služby je období podzimu 2021 
 (měsíce září – listopad), které je vegetačně příhodné pro zajištění 
 výsadby sazenic stromů. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny ter-
 mínu poskytnutí Služby zejména v návaznosti na aktuální epidemic-
 kou situaci v České republice, o změně termínu bude Poskytovatel 
 informovat Zákazníky prostřednictvím svých internetových stránek.
3.5. Samotná Služba bude považována za poskytnutou zveřejněním sdě-
 lení Poskytovatele na internetových stránkách Poskytovatele, které 
 bude obsahovat potvrzení o tom, že byla uskutečněna výsadba, foto-
 dokumentaci provedené výsadby a sdělení alespoň přibližného 
 množství vysazených sazenic stromů. 

4. Cena Služby
4.1. Cena Služby je 25,- Kč (slovem dvacet pět korun českých) za koupi 
 jednoho (1) kusu sazenice stromu, včetně její následné výsadby.
4.2. Cena Služby bude uvedena na příslušném Certifi kátu, kdy Poskytova-
 tel vydává dvě varianty Certifi kátu. Certifi kát v hodnotě 25,- Kč / ná-
 kup a vysazení sazenice 1 stromu a 100,- Kč /nákup a vysazení saze-
 nic 4 stromů. Poskytovatel si vyhrazuje právo upravit hodnotu pou-
 kazů vydaných Poskytovatelem. 

5. Práva z vadného plnění
5.1. Zákazník je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění následují-
 cím způsobem.
5.2. Fyzické osoby jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti (Spo-
 třebitelé) můžou uplatnit své práva z vadného plnění v souladu s re-
 klamačním řádem Poskytovatele dostupným na jeho internetových 
 stránkách https://www.skutecnestesti.cz/podminky.
5.3. Podnikající fyzické i právnické osoby mohou uplatnit svá práva z vad-
 ného plnění v souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 
 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(dále také jako „Podmínky“)
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6. Závěrečná ustanovení 
6.1. Smluvní vztahy upravené těmito Podmínkami se řídí českým právním  
 řádem. 
6.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu ome- 
 zit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky v celém rozsahu, nebudou-li  
 tím dotčena práva Zákazníka - spotřebitele. Poskytovatel v takovém  
 případě seznámí Zákazníky s omezením, ukončením nebo změnou  
 těchto Podmínek v provozních prostorách svých odborných center  
 a na svých internetových stránkách.
6.3. Poskytovatel výslovně upozorňuje Zákazníka – spotřebitele na sku- 
 tečnost, že spotřebitelské spory vyplývající ze smluv uzavřených na  
 základě těchto Podmínek, nebo s nimi jinak související je podle usta- 
 novení § 20d a násl. a § 20n a násl. zákona č. 634/1992 Sb.,  
 o ochraně spotřebitele, jakožto subjekt mimosoudního řešení spo- 
 třebitelských sporů, příslušná řešit Česká obchodní inspekce. Inter- 
 netová adresa subjektu pro mimosoudní řešení spotřebitelských spo- 
 rů je http://www.coi.cz/ cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimo- 
 soudni-reseni-spotrebitelskychsporu-adr/.
6.4. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 3. 2021.


